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إن الحمد هلل نحمده ونسحعينه ونسحغفسه ونعىذ باهلل من شسوز أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل 
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فإن أصدق الكالم كالم هللا وخير الهدي هدي محمد  وشس ألامىز محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة : أما بعد

 .في الناز

 
 

Ini adalah Tautan Unduh Bagian Pertama tulisan tulisan saya dalam format pdf. Silahkan diunduh 

dengan cara mengklik judul makalah yang diinginkan.  Dalam bagian pertama ini ada 50 makalah yang 

insyaa Allah pada bagian berikutnya akan saya lanjutkan tautan ke-51 dan seterusnya. 

 

Saya sengaja memilih platform archive untuk mengunggah makalah makalah tersebut dibanding 

yang lain karena platform tersebut menyediakan pilihat beraneka format dari kindle, torrent, zip dan 

semisalnya. Sehingga bisa lebih luwes untuk bermacam perangkat elektronik baik telepon pintar, 

komputer maupun e reader. 

 

Saya berharap kepada Allah  ampunannya, memberikannya juga  kepada Anda, orang tua dan anak 

anak kita, seluruh keluarga, guru guru, orang tua, kaum muslimin dimanapun mereka berada – dan 

Allah Maha Pemberi Ampunan.  Jangan melupakan untuk menyelipkan nama saya didalam doa doa 

Anda. 

 

 

Abu Asma Andre 

20 Ramadhan 1441 H 

13 Mei 2020 
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1. Judul                        : Siapa Mahram Kita ?  

Deskripsi                 : Penjelasan Ringkas Siapakah Mahram Seseorang 

Tanggal publikasi : 1 Mei 2016 

 

2. Judul                        : Hadits Shaum  

Deskripsi               : Hadits shahih seputar puasa Ramadhan, disarikan dari kitab Ahaaditsu Shiyaam 

Ahkaam Wa Adaab Syaikh Abdullah bin Shalih Fauzan hafidzahullah. 

Tanggal publikasi : 1 Mei 2016 

 

3. Judul                        : Sebab Sebab Kelapangan Hati 

Deskripsi       : Sebab sebab kelapangan hati, yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim 

rahimahullah dalam  kitabnya Zaadul Ma'ad. 

Tanggal publikasi : 1 Mei 2016 

 

4. Judul                        : Adab Membaca Al Qur-an 

Deskripsi               : Adab adab membaca Al Qur-an berdasarkan dalil dari Al Qur-an dan As Sunnah 

diatas pemahaman para ulama 

Tanggal publikasi : 1 Mei 2016 

 

5. Judul                        : Membangun Rumah Disurga 

Deskripsi                 : Kiat kiat mendapatkan rumah disurga. 

Tanggal publikasi : 2 Mei 2016 

 

6. Judul                        : Ilmu Waris Ringkas Dan Mudah 

Deskripsi                 : Pembahasan tentang waris secara ringkas dan mudah. 

Tanggal publikasi : 6 Mei 2016 

 

 

 

https://archive.org/download/SIAPAMAHRAMKITA/SIAPA%20MAHRAM%20KITA.pdf
https://archive.org/download/HaditsShaumAbuAsmaAndre/Hadits%20Shaum%20-%20Abu%20Asma%20Andre.pdf
https://archive.org/download/SebabSebabKelapanganHati/Sebab%20Sebab%20Kelapangan%20Hati.pdf
https://archive.org/download/AdabMembacaAlQurAn/Adab%20Membaca%20Al%20Qur-an.pdf
https://archive.org/download/MembangunRumahDisurga/Membangun%20Rumah%20Disurga.pdf
https://archive.org/download/WARIS_201605/WARIS.pdf
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7. Judul                        : Alhamdulillah Saya Tertimpa Musibah 

Deskripsi              : Musibah bagi seorang muslim sepatutnya disikapi dengan pandangan syariat - 

mengimani qadha dan qadar - serta meyakini semuanya ada hikmah 

dibaliknya. Makalah ini disusun untuk coba menyingkap hikmah dibalik 

musibah. 

Tanggal publikasi : 6 Mei 2016 

 

8. Judul                        : Hidupmu Hanya Lima Menit 

Deskripsi           : Hidup manusia pada hakikatnya tidaklah lama - hanya lima menit - dibanding 

kehidupannya di akhirat - maka sudah sepatutnya seorang manusia 

mempersiapkan sebaik baiknya bekal untuk hidup diakhirat kelak. 

Tanggal publikasi : 6 Mei 2016 

 

9. Judul                        : 40 Hadits Lemah Dan Palsu Seputar Ramadhan 

       Deskripsi          : Hadits lemah dan palsu terkait dengan bulan Ramadhan menyebar dimana 

dimana, sebagian tidak mengetahui tentang status derajat hadits tersebut dan 

sebagiannya mengetahui akan tetapi bersikap bergampangan didalam menukil 

hadits lemah dan palsu. 

                                            Dibawah ini saya menurunkan 40 hadits lemah dan palsu seputar Ramadhan, 

dimana pemilihannya berdasarkan kemudahan yang Allah   berikan kepada 

saya. Dan ketika saya menurunkan riwayat riwayat ini : selalu saya mengikuti 

ulama yang lebih mapan keilmuannya didalam masalah ini didalam 

melemahkannya – sehingga akan Anda jumpai, bahwa tidaklah saya yang 

melemahkan riwayat riwayat ini, alhamdulillah. 

Tanggal publikasi : 14 Mei 2016 

 

10. Judul                        : Fiqih Makanan 

Deskripsi               : Seorang muslim wajib memperhatikan makanan yang masuk kedalam tubuhnya 

- apakah berasal dari harta yang halal atau harta yang haram. Begitu pula, 

https://archive.org/download/alhamdulillah_saya_tertimpa_musibah/ALHAMDULILLAH%20SAYA%20TERTIMPA%20MUSIBAH.pdf
https://archive.org/download/hidupmu_hanya_lima_menit/HIDUPMU%20HANYA%20LIMA%20MENIT.pdf
https://archive.org/download/40HaditsLemahDanPalsuSeputarRamadhan/40%20Hadits%20Lemah%20Dan%20Palsu%20Seputar%20Ramadhan.pdf
https://archive.org/download/fiqihmakanan/FIQIH%20MAKANAN.pdf
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apakah makanan tersebut secara dzatnya halal atau haram ? 

Makalah ringkas ini berusaha menjelaskan hukum seputar makanan, dan 

dibangun diatas dasar Al Qur-an dan As Sunnah. 

Tanggal publikasi : 24 Mei 2016 

 

11. Judul                      : Risalah Aqiqah 

Deskripsi              : Kelahiran seorang anak adalah anugrah yang besar sekaligus amanat yang harus 

dijaga oleh orang tua - keluarga dan lingkungan. Bersamaan dengan itu, pada 

hari hari kelahiran anak, disyariatkan didalam Islam aqiqah. 

Makalah ringkas ini berusaha menjelaskan hukum hukum seputar aqiqah, diatas 

dalil Al Qur-an dan As Sunnah. 

Tanggal publikasi : 24 Mei 2016 

 

12. Judul                        : Makna Ahlussunnah Wal Jama’ah 

Deskripsi             : Semua kaum muslimin mengaku Ahlussunnah wal Jama’ah - akan tetapi siapakah 

Ahlussunnah wal Jama’ah ? makalah ringkas ini berusaha menjelaskannya. 

Tanggal publikasi : 24 Mei 2016 

 

13. Judul                        : Enam Kaidah Fiqih Besar 

Deskripsi                 : Enam Kaidah Fiqih Besar ( Qawaaid Sittah Kubra ) 

Tanggal publikasi : 24 Mei 2016 

 

14. Judul                        : Doa Doa Seputar Ramadhan 

Deskripsi                : Doa doa yang diperlukan seorang muslim terkait ibadah puasa Ramadhan. 

Tanggal publikasi : 28 Mei 2016 

 

 

 

 

https://archive.org/download/hukumaqiqah/HUKUM%20-%20HUKUM%20AQIQAH.pdf
https://archive.org/download/maknaahlussunnah/MAKNA%20AHLUSSUNNAH%20WAL%20JAMA%27AH.pdf
https://archive.org/download/qawaidsittahkubra/QAWAID%20SITTAH%20KUBRA.pdf
https://archive.org/download/doaseputarramadhan/DOA%20DOA%20SEPUTAR%20RAMADHAN.pdf
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15. Judul                        : Qawaidul Mutsla ( Makalah daurah ) 

Deskripsi       : Makalah ini adalah ringkasan dari kitab Qawaidul Mutsla yang disusun oleh 

Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah. Kitab 

Qawaidul Mutsla berisikan pokok – pokok dan kaidah – kaidah didalam 

pembahasantauhid asma wa shifat, sehingga dengan memahami kaidah – 

kaidah dan pokok –pokok ini merupakan hal yang sangat penting dan 

bermanfaat bagi penuntut ilmuyang ingin selamat dalam memahami dan 

mengamalkan hal – hal yang terkait dengantauhid asma wa shifat. 

Tanggal publikasi : 26 Juli 2016 

 

16. Judul                        : 70 Faedah Dari Syarah Baiquniyyah Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah. 

Deskripsi         : Ini adalah 70 Faedah Dari Syarah Baiquniyyah yang saya sarikan dari syarah 

yang  disusun oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah. 

Tanggal publikasi : 8 Agustus 2016 

 

17. Judul                        : At Tadzkirah Fii ‘Uluum Al Hadits Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah. 

Deskripsi                : Ini adalah terjemahan dari At Tadzkirah Fii ‘Uluum Al Hadits karya Al Imam Ibnul 

Mulaqqin rahimahullah ( wafat tahun 804 H ) 

Tanggal publikasi : 9 Agustus 2016 

 

18. Judul                        : Tanda Diterimanya Amal Shalih 

Deskripsi                 : Diantara tanda diterimanya amal shalih seorang muslim. 

Tanggal publikasi : 16 Agustus 2016 

 

19. Judul                        : Fiqih Udhiyyah  

Deskripsi                 : Tulisan ringkas yang menjelaskan hukum seputar ibadah qurban. 

Tanggal publikasi : 16 Agustus 2016 

 

 

https://archive.org/download/QawaidulMutsla/Qawaidul%20Mutsla.pdf
https://archive.org/download/70FaidahBaiquniyyah/70%20Faidah%20Baiquniyyah.pdf
https://archive.org/download/AtTadzkirah/At%20Tadzkirah.pdf
https://archive.org/download/AlamatDiterimanyaAmalShalih_201608/Alamat%20Diterimanya%20Amal%20Shalih.pdf
https://archive.org/download/FIQIHQURBAN/FIQIH%20QURBAN.pdf
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20. Judul                        : Hadits Shahih Seputar Haji Dan Umroh 

Deskripsi                 : 25 hadits shahih dan hasan seputar haji dan umroh. 

Tanggal publikasi : 18 Agustus 2016 

 

21. Judul                        : Ringkasan Jarh Wat Ta’dil 

Deskripsi                 : Tingkatan jarh dan ta’dil secara ringkas. 

Tanggal publikasi : 22 Agustus 2016 

 

22. Judul                        : Ushul Fiqih Untuk Pemula 

Deskripsi                 : Tulisan ini merupakan terjemahan atas risalah ringkas yang disusun oleh Syaikh 

Waahid Abdissalam Baaliy hafidzahullah yang beliau susun terkait dengan ushul 

fiqih bagi pemula. 

Tanggal publikasi : 30 Agustus 2016. 

 

23. Judul                        : Peperangan Rasulullah  

Deskripsi             : Peperangan yang dialami oleh Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam - lengkap 

dengan bulan dan tahun terjadinya, juga lokasi peperangan. 

Tanggal publikasi : 6 September 2016 

 

24. Judul                        : Kaidah Kaidah Fiqih 

Deskripsi                : Kaidah kaidah fiqih, yang disusun dalam bentuk syair oleh Syaikh Abdurrahman 

bin Nashir As Sa'diy rahimahullah. Buku yang saya jadikan sandaran 

adalah Syarh Al Manzhumah As Sa’diyyah karya Syaikh Sa’ad Asy 

Syatsri hafidzahullah – cetakan Darul Isbiliyyah 1426 H ( 2005 ) dimana 

manzhummah nya terdiri dari 49 bait. 

Tanggal publikasi : 19 September 2016 

 

 

 

https://archive.org/download/HaditsShahihHaji/Hadits%20Shahih%20Haji.pdf
https://archive.org/download/JarhTadil/Jarh%20Tadil.pdf
https://archive.org/download/ushulfiqihpemula/USHUL%20FIQH%20WAHID%20BAALI.pdf
https://archive.org/download/peperanganrasulullah/PEPERANGAN%20PEPERANGAN%20YANG%20DILAKUKAN%20OLEH%20RASULULLAH.pdf
https://archive.org/download/QawaidFiqh/Qawaid%20Fiqh.pdf
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25. Judul                        :  Fiqih Seputar Khitan 

Deskripsi          : Makalah ringkas yang saya susun pada tahun 2010 - yang menjelaskan fiqih 

seputar khitan. 

Tanggal publikasi : 29 September 2016 

 

26. Judul                        : Nama Untuk Anak Anda 

Deskripsi               : Makalah ringkas yang menjelaskan adab adab Islami didalam memberikan nama 

kepada seorang anak. 

Tanggal publikasi : 25 oktober 2016 

 

27. Judul                        : Pentingnya Mempelajari Tauhid 

Deskripsi              : Makalah ringkas tentang keutamaan tauhid dan keutamaan mempelajari tauhid. 

yang pernah saya sampaikan   di Masjid Al Ikhlas, PT Lonsum Indonesia. Tbk, 

Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan, pada tanggal 25 Muharram 

1431 H atau bertepatan dengan tanggal 11 Januari 2010. 

Tanggal publikasi : 25 Oktober 2016 

 

28. Judul                        : Untukmu Suamiku 

Deskripsi                 : Sepucuk surat dari seorang istri kepada suaminya, berisi nasihat dan perhatian 

serta bentuk pemuliaan. Semoga saya dan Anda bisa mengambil manfaat  - dan 

kita berdoa kepada Allah  - agar Dia mengumpulkan kita beserta pasangan 

dan keluarga serta karib kerabat dan seluruh kaum Muslimin di surgaNya kelak. 

Tanggal publikasi : 3 November 2016 

 

29. Judul                        : Wasiat Al Imam Asy Syafi’i rahimahullah 

Deskripsi                        : Ini adalah wasiat dari Al Imam Asy Syafi’i rahimahullah tentang pokok pokok 

agama diatas pemahaman Ahlussunnah wal Jama’ah, kiranya tidaklah 

diperlukan untuk menjelaskan tentang siapa Al Imam Asy Syafi’i rahimahullah – 

karena telah dimaklumi akan keutamaan dan kemasyhurannya. 

https://archive.org/download/khitan_201609/KHITAN.pdf
https://archive.org/download/NAMAUNTUKANAKANDA/NAMA%20UNTUK%20ANAK%20ANDA.pdf
https://archive.org/download/PENTINGNYAMEMPELAJARITAUHID/PENTINGNYA%20MEMPELAJARI%20TAUHID.pdf
https://archive.org/download/UNTUKSUAMIKU/UNTUK%20SUAMIKU.pdf
https://archive.org/download/WasiatImamAsySyafii/Wasiat%20Imam%20Asy%20Syafi%27i.pdf
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Penisbatan tulisan ini kepada Al Imam Asy Syafi’i rahimahullah pun terdapat 

khilaf didalamnya, akan tetapi bukti bukti yang mendukung menguatkan bahwa 

tulisan ini memang benar dinisbatkan kepada Al Imam Asy Syafi’i rahimahullah – 

dimana bisa dilihat penjelasannya dari hal 9 sampai hal 12 ( pada buku asal ). 

 

Metode saya didalam menerjemahkan adalah mencukupkan diri kepada isi                  

( matan ) dari wasiat Al Imam Asy Syafi’i rahimahullah, adapun selainnya semisal 

sanad, catatan kaki, penjelasan ringkas dan lainnya saya hilangkan. Adapun 

apabila hendak melanjutkan membacanya dalam versi yang utuh maka saya 

persilahkan melihat pada buku asalnya 

Tanggal publikasi : 24 November 2016 

 

30. Judul                        : Dirimu Dengan Taubat 

Deskripsi         : Saudaraku, siapa diantara kita yang tidak terjatuh pada kemaksiatan, siapa 

diantara kita yang tidak jatuh pada dosa, siapa diantara kita yang tidak 

mendholimi diri kita sendiri, siapa diantara kita yang tidak pernah melakukan 

apa yang dibenci oleh Allah   ? Bahwa yang makshum dari ummat ini tidak lain 

melainkan hanya Rasulullah  yang di ampuni dosa - dosa nya yang terdahulu 

dan yang kemudian. 

Tanggal publikasi : 1 Desember 2016 

 

31. Judul                        : Begitu Teganya Engkau Memakan Daging Saudaramu Sendiri 

Deskripsi                 : Ghibah atau yang populer dalam bahasa kita dengan ngegosip - ngerumpi atau 

yang lainnya telah menjadi hal yang biasa pada kebanyakan manusia-kecuali 

yang dirahmati Allah  - hal ini bagaikan santapan lezat bagi manusia, tidak 

terkecuali laki-laki atau perempuan. Namun wanita yang mendominasi dalam 

hal ini. Di mana ada wanita berkumpul maka jarang sekali majelis itu selamat 

dari membicarakan aib orang lain, apakah itu tetangganya, temannya, iparnya, 

atau bahkan suami dan orang tuanya sendiri tidak luput dari pembicaraan. Dan 

https://archive.org/download/DIRIMUDENGANTAUBAT/DIRIMU%20DENGAN%20TAUBAT.pdf
https://archive.org/download/GHIBAH_201612/GHIBAH.pdf
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setan datang menghiasi, sehingga mereka yang hadir merasa lezat dalam 

berghibah dan lupa akan ancaman Allah dan Rasul-Nya terhadap perbuatan 

keji ini. 

Tanggal publikasi : 15 Desember 2016 

 

32. Judul                        : Syarhus Sunnah Al Muzani rahimahullah 

Deskripsi   : Ini adalah penjelasan aqidah yang disusun oleh Al Imam Al 

Muzaniy rahimahullah tentang pokok pokok agama diatas pemahaman 

Ahlussunnah wal Jama’ah. Al Imam Al Muzaniy rahimahullah adalah ulama yang 

masyhur – dimana beliau adalah salah satu muridnya Al Imam Asy 

Syafi’i rahimahullah. 

 

Metode saya didalam menerjemahkan adalah mencukupkan diri kepada isi                   

( matan ) dari aqidah yang dijelaskan oleh Al Imam Al Muzani rahimahullah, 

adapun selainnya semisal pembukaan, sanad kitab, catatan kaki, penjelasan 

ringkas dan lainnya saya hilangkan. Adapun apabila hendak melanjutkan 

membacanya dalam versi yang utuh maka saya persilahkan melihat pada buku 

asalnya. Adapun teks arab saya ambil dari program Maktabah Syamillah. 

Tanggal publikasi : 7 Februari 2017 

 

33. Judul                        : Kitabus Shiyaam ( Umdatul Ahkaam ) 

Deskripsi                 : Matan hadits tentang puasa dari kitab Umdatul Ahkaam 

Tanggal publikasi : 6 Mei 2017 

 

34. Judul                        : 4o Hadits Tentang Keutamaan Masjid Dan Memakmurkannya 

Deskripsi     : 40 hadits tentang keutamaan masjid : membangun, meramaikan dan 

memakmurkannya. 

Tanggal publikasi : 26 September 2017 

 

https://archive.org/download/SyarhusSunnahAlMuzaniy/Syarhus%20Sunnah%20Al%20Muzaniy.pdf
https://archive.org/download/KitabusShiyamUmdatulAhkaam/Kitabus%20Shiyam%20Umdatul%20Ahkaam.pdf
https://archive.org/download/ArbaunMasaajid/Arbaun%20Masaajid.pdf
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35. Judul                        : Tafsir Surat An Naas 

Deskripsi                 : Tafsir ringkas surat An Naas 

Tanggal publikasi : 22 Oktober 2017 

 

36. Judul                        : Tafsir Surat Al Falaq 

Deskripsi                 : Tafsir ringkas surat Al Falaq 

Tanggal publikasi : 26 November 2017 

 

37. Judul                        : Tafsir Surat Al Ikhlas 

Deskripsi                 : Tafsir ringkas surat Al Ikhlas 

Tanggal publikasi : 21 Januari 2018 

 

38. Judul                        : 4o Hadits Tentang Ilmu Dan Keutamaan Menuntut Ilmu 

Deskripsi                : 40 hadits yang menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan keutamaan menuntut 

ilmu. 

Tanggal publikasi :23 Januari 2018 

 

39. Judul                        : Syarat Diterimanya Amal 

Deskripsi                : Suatu amal dikategorikan sebagai amal shalih harus memenuhi syaratnya.  

Berikut ini adalah penjelasannya yang saya terjemahkan dari Adhwaaul Bayaan. 

Tanggal publikasi : 24 Januari 2018 

 

40. Judul                        : Berserikatnya Syaithan Pada Harta 

Deskripsi               : Tulisan ringkas didalam menjelaskan  makna berserikatnya syaithan pada harta 

seorang manusia, sebagaimana Allah  sebutkan pada surat Al Israa ayat 64. 

Tanggal publikasi : 24 Januari 2018 

 

 

 

https://archive.org/download/SuratAnNaas/Surat%20An%20Naas.pdf
https://archive.org/download/SuratAlFalaq/Surat%20Al%20Falaq.pdf
https://archive.org/download/tafsirsuratalikhlas/TAFSIR%20SURAT%20AL%20IKHLAS.pdf
https://archive.org/download/ArbaunFiThalibAlIlm/Arbaun%20Fi%20Thalib%20Al%20Ilm.pdf
https://archive.org/download/AmalShalih/Amal%20Shalih.pdf
https://archive.org/download/BerserikatnyaSyaithan/Berserikatnya%20Syaithan.pdf
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41. Judul                        : 40 Hadits Tentang Keta’atan Kepada Pemimpin 

Deskripsi             : 40 hadits yang menjelaskan kewajiban taat kepada pemimpin kaum muslimin 

dalam hal yang ma’ruf dan inilah aqidah ahlussunnah wal jamaah dimana telah 

diyakini oleh para ulama salafush shalih. 

Tanggal publikasi :27 Januari 2018 

 

42. Judul                        : 100 Bait Syair Tentang Keutamaan Manusia Terbaik 

Deskripsi           : Ini adalah terjemahan dari Al ‘Urjuuzah Al Mi’iyyah Fi Dzikri Haal Asyrafil 

Bariyyah yang terjemahannya saya beri judul  “ 100 Bait Syair  Tentang 

Keutamaan Manusia Terbaik Muhammad  “ karangan Al Imam Ibnu Abil Izz 

Al rahimahullah, seratus bait syair yang menjelaskan keutamaan Rasulullah 

shalallahu alaihi wa sallam. Saya memilih tulisan beliau dikarenakan ringkas dan 

mencukupi. Sebenarnya ada bait yang lebih “ besar “ dari ini didalam 

menjelaskan sirah Rasulullah  dengan judul Alfiyyah Al Iraqiy – dari judulnya 

kita mengetahui bahwa terdiri dari 1000 bait syair. 

Tanggal publikasi : 13 Februari 2018 

 

43. Judul                        : Tafsir Surat Al Lahab 

Deskripsi                 : Tafsir ringkas surat Al Lahab 

Tanggal publikasi : 22 Februari 2018 

 

44. Judul                       : Faidah Rihlah Al Khathib Al Baghdadi 

Deskripsi               : Para ulama ahlussunnah telah bersungguh sungguh didalam menuntut ilmu dan 

mencari hadits, mereka melakukan perjalanan yang amat jauh dan melelahkan 

untuk hal ini. Ada sebuah kitab yang sangat berharga dalam hal ini yakni 

sebuah kitab yang disusun oleh Al Ima Al Khathib Al Baghdadiy rahimahullah 

dan beliau beri judul Ar Rihlah Fiy Thalabil Hadits. 

Tanggal publikasi : 1 Maret 2018 

 

https://archive.org/download/ArbaaunTaat/Arbaaun%20Taat.pdf
https://archive.org/download/urjuzahmiiyyah/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%A6%D9%8A%D9%80%D8%A9.pdf
https://archive.org/download/SURATALLAHAB/SURAT%20AL%20LAHAB.pdf
https://archive.org/download/FaidahRihlahAlKhathibAlBaghdadi/Faidah%20Rihlah%20Al%20Khathib%20Al%20Baghdadi.pdf
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45. Judul                        : Mutiara Akhlaq Dari Kitab Hilyah Thalibil Ilm 

Deskripsi            :   Ini adalah mutiara akhlaq dari kitab Hilyah Thaibil Ilmi, sebuah kitab yang disusun 

oleh Syaikh Bakr Abu Zaid rahimahullah. 

Tanggal publikasi : 5 Maret 2018 

 

46. Judul                        : Keadaan Salaf Dibulan Ramadhan 

Deskripsi                 : Ini adalah pembahasan tentang keadaan Rasulullah   –shahabat   – tabi’in – 

tabi’ut tabi’in dan orang orang yang mengikuti mereka diatas kebaikan dalam 

beramal dibulan Ramadhan, memakmurkannya dengan amal shalih serta 

bersungguh sungguh didalam ketaatan, sungguh pada keadaan mereka 

terdapat petunjuk yang indah sekaligus panutan yang tidak lekang akan zaman 

. 

Kekhususan bulan Ramadhan tidak tersembunyi bagi yang bersemangat 

didalam mempelajari agamanya terlebih lagi yang bersemangat didalam 

memakmurkan bulan tersebut. Diantaranya : bulan diturunkannya Al Qur-an, 

bulan taubat dan ampunan, dibukanya pintu surga serta ditutupnya pintu 

neraka, dibelenggunya syaithan, ada malam lailatul qadar, bulan 

kedermawanan, dan doa doa yang diijabah. 

 

Diatas berbagai keutamaan ini maka manusia manusia yang terbaik dari ummat 

ini berlomba lomba meraih berbagai macam kebaikan tersebut, dan bersamaan 

dengan itu mereka tidak cepat berpuas diri serta menjadikan amal shalih 

sebagai kesibukan dan proyek kehidupan yang senantiasa berusaha 

dimakmurkan. 

  

Maka tidak salah apabila kita melihat keadaan mereka di bulan Ramadhan, yang 

semoga dengan izin Allah  bisa membangkitkan kesadaran kita dan 

membangunkan ketertidurannya. 

Tanggal publikasi : 10 April 2018 

https://archive.org/download/HilyahThalibilIlmi_201803/HilyahThalibil%20Ilmi.pdf
https://archive.org/download/SalafRamadhan/salaf%20ramadhan.pdf
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47. Judul                        : Etika Pedagang Muslim 

Deskripsi                 : Sebagaimana yang dimaklumi bahwa menurut catatan sejarah, agama Islam 

masuk ke Indonesia bukan lewat jalur peperangan akan tetapi lewat media 

perdagangan dan hal yang menarik bahwa nenek moyang kita masuk kedalam 

agama Islam bukan lewat paksaan akan tetapi secara sukarela tanpa iming 

iming materi maupun kekuasaan. Keputusan ini sudah tentu memiliki resiko 

yang berat, karena akan berhadapan dengan kaumnya dan pemuka pemuka 

adat setempat. Tapi apabila keimanan memang sudah menancap dihati maka 

siapakah yang mampu menolak rasa manisnya ? Rasulullah  bersabda : 

 

 

“Tiga hal yang jika ada pada diri seseorang, dia akan meraih manisnya iman : Allah 

dan RasulNya lebih dia cintai dari selain keduanya, dia mencintai seseorang dan 

tidaklah mencintainya melainkan karena Allah Ta'ala, dia membenci untuk 

kembali kepada kekafiran setelah Allah Ta'ala menyelamatkannya sebagaimana 

dia benci apabila dilempar ke dalam api.” ( HR Imam Al Bukhari dan Imam 

Muslim ) 

  

Para pedaganglah yang menjadi tokoh tokoh sentral penyebar ajaran agama 

Islam di Indonesia ini, dengan taufik dari Allah  kemudian keindahan adab 

maupun etika yang mereka tunjukkan maka hal ini menjadi magnet yang 

menarik penduduk setempat untuk masuk kedalam agama Islam. Maka tidak 

diragukan lagi bahwa etika memegang peranan penting didalamnya. 

  

Melalui tulisan ringkas ini, bersama sama kita berusaha mengenal keluhuran 

perilaku pedagang muslim yang bersumber dari syariat Islam yang agung ini 

yakni Al Qur-an dan As Sunnah, yang dengan sebab itu cahaya Islam tersebar di 

Nusantara ini, serta atas izin Allah Ta'ala maka Anda sebagai seorang pedagang 

https://archive.org/download/EtikaPedagangMuslim/Etika%20Pedagang%20Muslim.pdf


 
tautan unduh bagian pertama 
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bisa kembali lagi kepada adab agung ini yang membawa keberuntungan didunia 

dan akhirat. 

Tanggal publikasi : 24 April 2018 

 

48. Judul                        : Kemudahan Dari Allah  Didalam Menjelaskan Tsalatsatu Ushul 

Deskripsi            : Penjelasan matan tiga landasan utama yang alhamdulillah saya selesai pada 

tahun 2010 

Tanggal publikasi : 29 Agustus 2018 

 

49. Judul                        : Kehidupan Alam Kubur 

Deskripsi                 : Ringkasan kitab Al Imam Ibnu Rajaab rahimahullah. 

Tanggal publikasi : 12 September 2018 

 

50. Judul                        : Siapakah Yang Paling Zhalim Disisi Allah  

Deskripsi       : Zhalim dan kezhaliman seharusnya dijauhi sejauh jauhnya  karena tidaklah 

kezhaliman melainkan merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kezhaliman 

membawa keburukan bagi pribadi dan masyarakat, maka tidak salah Allah  

melarang kezhaliman begitu pula Rasulullah . Bahkan Al Imam Adz 

Dzahabiy rahimahullah memasukkan kezhaliman kedalam kitabnya Al Kabaa’ir – 

sebuah kitab yang mengumpulkan dosa dosa besar. 

Tanggal publikasi : 20 Januari 2019 
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Apabila ada tautan yang tidak berfungsi mohon mengkhabarkan kepada saya 

https://archive.org/download/KEMUDAHANDALAMSYARAHTSALATSATUUSHUL/KEMUDAHAN%20DALAM%20SYARAH%20TSALATSATU%20USHUL.pdf
https://archive.org/download/KEHIDUPANALAMKUBUR/KEHIDUPAN%20ALAM%20KUBUR.pdf
https://archive.org/download/SiapakahYangPalingZhalim/Siapakah%20Yang%20Paling%20Zhalim.pdf

